
ATA DA 42ª Sessão Ordinária realizada aos 02 de dezembro de 2021. Vice-Presidente em 

exercício: LUIS HERMÍNIO NICOLAI; 1ª Secretária: MAÍSA GRACINDA FERNANDES; 2º 

Secretário: ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 

Chamada", havendo número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANDRÉ LUIS 

SIQUEIRA, CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS DONISETE BRIZA, CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI e MAÍSA 

GRACINDA FERNANDES. Ausente a vereador ELISABETH DONISETE MANOEL. O Sr. 

Vice-Presidente em exercício, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 

presente Sessão, solicitando ao Vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, para que da tribuna 

proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito o Sr. Vice-Presidente em exercício passa 

de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa tarde Presidente, vereadores, imprensa 

escrita, internautas, os funcionários da casa. Hoje eu venho aqui fazer uma homenagem ao, o senhor 

José Miotto Torres, o nosso querido o Paquinho lá de Eleutério, meu conterrâneo, faleceu aos 89 

anos de idade. Paquinho era uma pessoa muito querida lá de Eleutério, não só de Eleutério assim 

como de toda cidade também. Durante esses longos anos que teve o comércio, que veio na época o 

falecimento do seu pai ele assumiu o comércio né ainda muito jovem, e trabalhando, sempre amigo 

de todos, gostava também de participar do futebol, uma pessoa que participou também bastante 

quando da construção da igreja de Eleutério, ajudaram, trabalharam para que as coisas 

acontecessem. E o Paquinho uma pessoa assim muito querida, ele, eu acredito também, não tenho 

assim na memória, mas eu acredito que ele também tenha, quando Eleutério ainda era distrito, o 

Paquinho acho que tinha ocupado o cargo lá de subprefeito, que antigamente Eleutério e Barão 

tinha subprefeito, subdelegados. Então Paquinho também ocupou uma desta importante função 

muitos anos né. Mas ele deixa um legado, deixa sua família, sua esposa, a Dona Inês Ferracini 

Mioto Torres, a querida Noca, também o José Francisco, o Chico né, e também tinha o José 

Benedito, o Bóia (in memorian), tem as noras, as netas, bisnetos né, uma família numerosa, uma 

família que ele tinha os irmãos, as irmãs, que sempre viveram em Eleutério, uma pessoa muito 

querida, bom esposo, bom filho, bom pai, bom avô e bom amigo, nós que tivemos o privilégio da 

amizade dele né, desde criança ele, nós morávamos próximo lá amigos de meus pais também, então 

gente fica muito triste quando perde as pessoas que a gente gosta, pessoas que fizeram e fazem parte 

de nossas vidas né, uma pessoa muito querida do povo de Eleutério. Hoje Eleutério amanheceu 

triste com o falecimento de um dos seus filhos né, filhos ilustres que era o Paquinho. A gente vem 

aqui como Vereador fazer essa homenagem, porque uma pessoa que merecia, uma pessoa muito 

boa, uma pessoa dedicada, uma pessoa que sempre prestava solidariedade aos menos favorecidos, e 

eu tenho um grande carinho por aquela família e especialmente por ele, um homem que passou pela 

vida e fez bem, deixou um legado de trabalho, de amizade e respeito, de ética, de moral, então uma 

pessoa que com certeza sempre será lembrado pelas suas boas coisas, pela sua atitude como 

cidadão, como pessoa, como filho de Deus, e hoje chegou a vez da sua partida né, mas com certeza 

está junto do pai e junto dos seus entes queridos, e nós com certeza vamos lembrar dele com muito 

carinho, com muito respeito, uma pessoa que fez por merecer, uma pessoa que durante a sua vida só 

fez o bem, sempre a granjear amigos, a gente sabe dos seus bons feitos. Deixo aqui o meu sincero 

sentimento a todas as familiares, aos sobrinhos, irmãos, cunhados, a esposa, filho, noras, netos e 

bisnetos e também a todos os moradores de Eleutério que estão todos tristes com o passamento do 

Paquinho. Como já disse no início de minha fala, uma pessoa muito querida, Eleutério hoje 

amanheceu entristecido, foi o velório lá na igreja de São Benedito e Santana, das sete às doze horas 

e às 13horas o sepultamento no Cemitério da Saudade, com grande acompanhamento. Então, meus 

sentimentos a todos aqui, muito obrigado Presidente.” A seguir faz uso da palavra o vereador 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa tarde Presidente. Boa tarde vereadora Maísa. Boa tarde 

demais colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa aqui presente, internautas, população 

itapirense. Hoje eu venho da notícia que o nosso, a conquista do nosso governo, junto ao governo 

do estado, que fez o programa, lançou o programa este ano do Poupatempo, essa semana 



começamos a fazer já a fase de testes, praticamente inaugurado o nosso prédio do Poupatempo aqui 

Itapira. Foi uma conversa, uma disputa, uma gestão da nossa prefeitura, o nosso governo Toninho 

Bellini, junto com a secretaria do DETRAN com o secretário desenvolvimento Marco Vinholi, que 

está assim ajudando os municípios do Estado de São Paulo, onde a proposta do nosso governo tinha 

que ter um investimento, um prédio para disponibilização do serviço, onde com todos esses 

remanejamentos e inclusive o nosso prédio que já funcionava o Detran, podemos lá investir 275.910 

reais para estar disponibilizando mais esse serviço de primeira para nossa cidade. Esse é o nosso 

compromisso para com a nossa cidade, pala com o nosso povo, para facilitar, promover o melhor. 

Eu também gostaria aqui de falar aqui hoje, tá entrando um projeto de lei complementar 08/2021, 

que altera a data-base para o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais e dá 

outras providências. Isso aqui também foi o esforço do nosso Prefeito junto com a Secretaria da 

Fazenda para não deixar nossos funcionários, nossos servidores na mão, tá sendo proposto e 

acredito que todos aqui irão acatar o aumento de onze por cento no salário base, mas onze por cento 

no Ticket refeição, além de que está ajustando o salário base que o valor era de 1.180, vai subir para 

1.285, isso também é o modo de presentear o funcionalismo, nosso servidor público, é dar para ele a 

gratificação que ele merece. Gostaríamos sim de dar mas, mas um aumento de onze por cento, eu 

tenho certezs que e na região aí não irá ter, como já fizeram lá nossa pesquisa. Outra coisa que 

estamos nesse projeto aqui que eu principalmente parabenizar a iniciativa é que todo o repasse é 

feito sempre no mês de maio, ou seja, seria só em maio de 2022 e como a conversar nossa e também 

um pedido vamos antecipar para janeiro, ou seja, o funcionário já em Janeiro terá seu aumento. Isso 

daí a gente sabe que é merecido a todo funcionalismo, todo o transtorno com a Pandemia causou na 

economia, as empresas, o funcionalismo público não parou, o servidor tanto da Saúde, como 

Serviços Públicos, na Educação, trabalhou diariamente, então é mais do que merecido. Obrigado 

Prefeito pelo aumento ao funcionalismo, porque reclamar bastante gente reclama, mas sem o 

funcionalismo público não teria as benfeitorias que há. E só para finalizar Presidente, aproveitando 

o ensejo do Carlinhos, Carlinhos hoje você se perdeu um colega de trabalho lá no Fórum também, o 

Eliéser Jonas Stringueti, eu lembrei de você também na hora que você tava aqui, só ensejando e 

deixar os pêsames para Angela né, para toda a família, moço trabalhador novo que infelizmente não 

resistiu a doença, meu sentimento a toda a família. Obrigado Presidente.” A seguir faz uso da 

palavra o vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: “Boa tarde Presidente. Boa tarde os demais 

vereadores, imprensa, o público que nos assiste pelas redes sociais, internet aí, vamos agradecer né. 

Queria deixar, Fautinho, você falou aí do Poupatempo, não poderia deixar também de agradecer o 

nosso Deputado Junior Bozzela, que também empenhou nessa, empenhou nessa conquista aí do 

Poupatempo, graças a Deus vai dar tudo certo. Quero agradecer também ao prefeito pela cirurgia 

que tá sendo feita de catarata, em torno de cento, vai fazer agora em novembro e dezembro, são 120 

cirurgia de catarata que já tava aí aguardando desde 2019/2020, já foi feito 70 cirurgia e agora 

vamos fazer mais 50 cirurgias. O Zalberto poderia passar o vídeo aí por gentileza. (Vídeo Catarata). 

Este daí sim é um trabalho sério, obrigado Prefeito Toninho Bellini, sei que isso é o dever nosso, ele 

tá procurando fazer o melhor para a população, então aí vai meus parabéns. E vamos falar agora 

também lá do Bié, tempinho dá tempo ainda, foi liberada a verba lá para estrada, então já começou 

o trabalho da parte da Prefeitura, já estão lá fazendo as guias, sarjetas e provavelmente aí acho que 

na próxima semana já vai estar asfaltando lá, então já foi liberada a primeira parcela, então deu tudo 

certo, obrigado ao Deputado que liberou essa verba aí juntamente com a parceria Prefeitura vai ser 

asfaltada lá. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Não havendo nenhum Vereador inscrito para 

fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Vice-Presidente em exercício declara-o 

encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, a Senhor Vice-Presidente em exercício passa a 

leitura do seguinte documento: 1º) Em discussão e votação a Ata da 411ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 25 de novembro de 2021. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. Em seguida O Sr. Vice-Presidente em exercício solicita à Primeira Secretária para que 

proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 2º) Decreto Executivo nº 224/2021: 

Autoriza a alteração orçamentária no valor de R$ 500.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 



"Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente 

em exercício. 3º)PARECER nº. 135/2020.- ASSUNTO: Biografia do Ilustríssimo Sr. MARCO 

ANTONIO SCARASATI VINHOLI. RELATOR: Carlos Briza. Sr. Presidente. Srs. Vereadores. A 

Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da 

Biografia do Ilustríssimo Senhor MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI, com a finalidade 

de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2021, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão 

Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação 

da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados 

ao Município de Itapira pelo homenageado. Conforme a biografia, o mesmo foi Deputado Estadual 

na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, possuindo vasta experiência em Administração 

Pública, trabalhando no Governo Federal como Coordenador Nacional de Empreendedorismo 

Juvenil, atualmente responde pela Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo 

e muito contribuiu no combate ao coronavírus no interior do estado e litoral Paulista. Pelo exposto 

que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão pela maioria de seus membros, opina pela 

tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2021. É este o Parecer. Sala das Comissões 

Vereador "Pedro Lopes", 1º de novembro de 2021. a) Comissão e Ética. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 01 de dezembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 007/2021.- Em que 

o Sr. Luan Rostirolla submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre 

a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. MARCO ANTONIO SCARASATI 

VINHOLI. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 

em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 5º) Projeto 

de Lei Complementar nº. 0028/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Alteração da data-base para o reajuste dos vencimentos dos 

servidores públicos municipais de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) 

Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0029/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre Concessão de Direito Real de Uso de terrenos pertencentes ao 

Município de Itapira, localizado no Parque Industrial Juvenal Leite, para fins empresariais nas 

condições que específica DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em 

exercício. 7º) Projeto de Lei nº. 0089/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 100.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em 

exercício. 8º) Projeto de Lei nº. 0090/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

50.204,76. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 9º) Projeto de 

Lei nº. 0091/2021.- Em que o Sr. Leandro Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Revoga o artigo 2° da Lei N° 5.084 de 17 de maio de 2013 que dispõe sobre 

regras de segurança dos serviços de transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e 

motonetas - motofrete em conformidade à Lei Federal nº 12.009, de 29 de julho de 2009, e dá 

outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 10º) 

Projeto de Lei nº. 0092/2021.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Denomina Praça existente entre as ruas Natálio Bianchesi e 

Stélio Lima Penante, de Praça Raul Seixas DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-

Presidente em exercício. 11º) Projeto de Lei nº. 0093/2021.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a redação do artigo 1º e 



paragrafo único da Lei nº 5.936, de 10 de Agosto de 2020. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio 

Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 12º) PARECER nº. 136/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

Complementar nº 027/2021. RELATORIA: Luan Rostirolla. Senhora Presidente, Senhora e 

Senhores Edis: As Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto 

de Lei Complementar nº 027/2021, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Altera a Lei 

Complementar Municipal nº 4.877, de 04 de abril de 2012.", acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que a matéria não apresenta impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 

que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pelo seu acolhimento pelo Colendo 

Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 1º de dezembro de 2021. a) 

Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, 

Agricultura e Abastecimento. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a 

Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a 

fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", 02 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 13º) 

PARECER nº. 137/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 087/2021. RELATORIA: Fábio Galvão 

dos Santos. Sra. Presidente, Vereadora e Vereadores: As Comissões que a este subscrevem, instadas 

que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 087/2021, de autoria da vereadora Maísa Fernandes, 

que "Estabelece a prioridade da mulher vítima de violência doméstica e familiar na aquisição de 

imóveis nos programas habitacionais do município de Itapira e dá outras providências.", acordaram 

por solicitar parecer Jurídico quanto ao aspecto legal e de iniciativa, para melhor analise da matéria, 

para tanto, REQUEREM o envio do mesmo à Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, para que 

no prazo de até 15 dias, após seu recebimento, emita o competente parecer. É este o parecer. Sala 

das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 1º de dezembro de 2021. a) Comissão de Justiça e 

Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte 

e Lazer. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. 

DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", 02 de dezembro de 2021. a) 

Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 14º) PARECER nº. 138/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei 

nº 088/2021. RELATORIA: Maísa Fernandes. Senhora Presidente, Senhora e Senhores Edis: As 

Comissões que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

088/2021, de autoria do Poder Executivo, que "Revoga o artigo 6º da Lei nº 6.092. de 19 de 

novembro de 2021", acordaram por exarar parecer favorável, eis que a matéria não apresenta 

impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao 

mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador 

"Pedro Lopes", 1º de dezembro de 2021.a) Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e 

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer. Comissão de Obras, 

Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 01 de dezembro de 2021. a) Elisabeth 

Donisete Manoel - Presidente. 15º) PARECER nº. 139/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 

74/2020 e Emendas Modificativas nº 001 a 006/2020. RELATOR: André Siqueira. Sr. Presidente, 

Srs. Vereadores: Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

Promoção Social, Esporte e Lazer, que a este subscrevem, instada que foi a exarar parecer Projeto 

de Lei nº 074/2021 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022/2025 e dá 

outras providências.” de autoria do Prefeito Municipal e às Emendas Modificativas nºs 001/2021 a 

006/2021 todas de autoria do vereador Leandro Sartori, após audiência pública e minudentes e 

acurados estudos sobre o teor das proposituras, acordaram por exarar parecer favorável às mesmas, 

eis que inexistem impedimentos de ordem constitucional, legal e jurídica que lhes inquinem as 

tramitações. Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das 

Comissões Vereador "Pedro Lopes", 02 de dezembro de 2021. a) Comissão de Finanças e 



Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer e Comissão de Justiça e 

Redação. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser 

discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 02 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 16º) PARECER nº. 

140/2020.- ASSUNTO: Projeto de Lei nº 75/2020 e Emendas Modificativas nº 001 a 006/2020. 

RELATOR: André Siqueira. Sr. Presidente, Srs. Vereadores: Os membros da Comissão de Finanças 

e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, que a este subscrevem, 

instada que foi a exarar parecer Projeto de Lei nº 075/2021 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa 

para o Exercício Financeiro de 2022.” de autoria do Prefeito Municipal e às Emendas Modificativas 

nºs 001/2021 a 006/2021 todas de autoria do vereador Leandro Sartori, após audiência pública e 

minudentes e acurados estudos sobre o teor das proposituras, acordaram por exarar parecer 

favorável às proposituras, eis que inexistem impedimentos de ordem constitucional, legal e jurídica 

que lhes inquinem as tramitações. Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. É este 

o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", 02 de dezembro de 2021. a) Comissão de 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer e Comissão de 

Justiça e Redação. A seguir, pela ordem, o Vereador Fábio Galvão dos Santos requer e a Casa 

aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim 

de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. Não havendo mais 

parecer passamos aos Votos de Pesar. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00549/2021.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes Amaral Legatti. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis 

Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00550/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sônia Aparecida Ribeiro. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis 

Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00551/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Norberto Pereira. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis 

Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00552/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Wanda da Silva Santos. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis 

Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00553/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Tonini Page. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis 

Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00554/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Henrique Lopes. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis 

Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00555/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Reinaldo de Oliveira. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 

2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 24º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00556/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Osmar Lopes Pinheiro. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) 

Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00557/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Scudeler. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis 

Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00558/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Vicente do Prado. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis 

Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00559/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Joaquim Gonçalves Fontes, mais conhecido como 



Joaquim Canfoneiro. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 28º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00560/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Amélia 

Malaguido Reggioli. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 29º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00561/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Josefina Alves 

Leandro. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 30º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00562/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Roberto Belli. Autoria. Beth 

Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) 

Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00563/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Divonete Batista Frugoli, mais conhecida como 

Leti. Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 32º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00564/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Florêncio de Melim. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro 

de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 33º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00565/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Alison da Silva Bispo. Autoria. 

Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. 

a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00566/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Cintra, ex-prefeito da cidade de Amparo. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro 

de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 35º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00567/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria José de Godoi Pinto. Autoria. 

Fábio Galvão dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 36º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00568/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Hilda Aparecida Borges. 

Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro 

de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 37º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00569/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Joaquim Bueno da Silva Filho. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro 

de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 38º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00570/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Mercedes Brianti Barbosa de Oliveira. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 39º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00571/2021.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Mioto Torres, mais 

conhecido como Paquinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente 

em exercício. 40º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00572/2021.- Voto de pesar pelo falecimento 

Sra. Catarina de Sousa Paiva da Rosa. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente 

em exercício. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e 

parágrafo 8º, a Sra. Presidente procede homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio 

referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, O Sr. Vice-Presidente em exercício passa de 

imediato aos Requerimentos e Indicações. 41º) Requerimento nº. 00345/2021.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Martha Galdi Ziliotto, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 24 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 

2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 42º) Requerimento nº. 

00346/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Josephina Braga, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 



dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 43º) Requerimento 

nº. 00347/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Onofra Bacchin, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 44º) Requerimento 

nº. 00348/2021.- Voto de Congratulação com a empresária Sra. Leila Aparecida Buzana de Souza, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 45º) 

Requerimento nº. 00349/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Lázaro Marangoni, mais 

conhecido como Nenê do Mercadão, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado 

dia 20 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio 

Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 46º) Requerimento nº. 00350/2021.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Natalino Avelino de Toledo, mais conhecido como Nêgo, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 24 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 47º) Requerimento 

nº. 00351/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Ana Lúcia Sartori Miranda, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento celebrado no dia 25 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 48º) Requerimento 

nº. 00352/2021.- Voto de Congratulação com a Prof.ª Dalva Sueli de Freitas Rotolli, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 25 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 49º) Requerimento 

nº. 00353/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Helena Francisco, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 25 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 50º) Requerimento 

nº. 00354/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Antônio Sartori, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 51º) Requerimento 

nº. 00355/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Vieira Rogatto, pelo transcurso de seu 

102º aniversário de nascimento celebrado dia 19 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 52º) Requerimento 

nº. 00356/2021.- Voto de Congratulação com o Sr. Liberato Mariano da Silva, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento, celebrado dia 18 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 53º) Requerimento 

nº. 00357/2021.- Voto de Congratulação com a Sra. Cecília Felix Carvalho, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 7 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 54º) Requerimento 

nº. 00358/2021.- Requer oficiar a direção da empresa Telefônica/Vivo, para que promova melhorias 

na torre de celular de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio 

Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 55º) Requerimento nº. 00359/2021.- Requer oficiar a 

direção da UNIFAJ - Centro Universitário de Jaguariúna, objetivando a renovação do convênio com 

o município para concessão de descontos para os estudantes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Pela 



ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, solicita a retirada da matéria para melhor redação. 

DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro 

de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 56º) Requerimento nº. 

00360/2021.- Moção de Apoio à "DEFENDA PM" pela Campanha Salarial Unificada de 

Valorização dos Policiais Paulistas. Autoria. André Siqueira. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio 

Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 57º) Requerimento nº. 00361/2021.- Moção de Apelo à 

Câmara dos Deputados, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, que estabelece o piso 

salarial para Parteiras, Auxiliares, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. A seguir o vereador Fábio Galvão dos Santos manifesta interesse em discutir a matéria. 

DESPACHO: Á ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro 

de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 58º) Requerimento nº. 

00362/2021.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sr. Lázaro Baptista e Sra. Maria da 

Penha Cricco Baptista, pela comemoração de Bodas de Ouro (50 anos de casamento) celebrados no 

dia 28 de novembro. Autoria. Carlos Briza. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-

Presidente em exercício. 59º) Requerimento nº. 00363/2021.- Voto de Congratulação com o 

Coordenador Técnico da Comunidade Terapêutica Rural Santa Carlota, Maurício Landre, pelo 

lançamento do livro "Eu sou Provas de Amor", publicado recentemente. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 60º) 

Requerimento nº. 00364/2021.- Voto de Congratulação com os proprietários da Academia 

Evolução, pela comemoração de 15 anos de atividades em nosso município. Autoria. Fábio Galvão 

dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 61º) 

Requerimento nº. 00365/2021.- Voto de Congratulação com a jovem estudante Júlia Maniezzo, 

eleita aluna leitora destaque de 2021 do Colégio Anglo Itapira. Autoria. Beth Manoel. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de 

dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 62º) Indicação nº. 

00445/2021.- Sugere denominar a escola municipal do bairro Morada do Sol de EMEB "Prof.ª 

Simone Aparecida Guerrero Bueno Bellini". Autoria. André Siqueira. DESPACHO: AO 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis 

Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. Esgotado o tempo regimental o Sr. Vice-

Presidente em exercício suspende a sessão por 10 minutos (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após 

verificação de "quorum", a Sra. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM 

DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0074/2021.- Dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o quadriênio de 2022/2025 e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. E 

as Emendas Modificativas de nº 01 a 06/2021, todas de autoria do vereador Leandro Sartori. Não 

havendo nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Vice-Presidente em Exercício, coloca em 

1ª votação o Projeto de Lei nº 74/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir o Vice-Presidente em 

Exercício coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa nº 01/2021, Aprovada por Unanimidade. A 

seguir o Vice-Presidente em Exercício coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa nº 02/2021, 

Aprovada por Unanimidade. A seguir o Vice-Presidente em Exercício coloca em 1ª votação a 

Emenda Modificativa nº 03/2021, Aprovada por Unanimidade. A seguir o Vice-Presidente em 

Exercício coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa nº 04/2021, Aprovada por Unanimidade. A 

seguir o Vice-Presidente em Exercício coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa nº 05/2021, 

Aprovada por Unanimidade. A seguir o Vice-Presidente em Exercício coloca em 1ª votação a 

Emenda Modificativa nº 06/2021, Aprovada por Unanimidade. A seguir pela ordem o vereador 

Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista a aprovação por unanimidade do Projeto de Lei e das 

Emendas, requer e a Casa aprova por unanimidade, para que seja dispensada a segunda discussão 

das matérias e passe de imediato à segunda votação das mesmas. A seguir acatando o requerimento 

aprovado pelo Douto Plenário o Sr. Vice-Presidente em exercício para ao processo de segunda 



votação. Esta em 2ª votação o Projeto de Lei nº 74/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir o 

Vice-Presidente em Exercício coloca em 2ª votação a Emenda Modificativa nº 01/2021, Rejeitada 

menos 3 votos dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. A seguir o 

Vice-Presidente em Exercício coloca em 2ª votação a Emenda Modificativa nº 02/2021, Rejeitada 

menos 3 votos dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. A seguir o 

Vice-Presidente em Exercício coloca em 2ª votação a Emenda Modificativa nº 03/2021, Rejeitada 

menos 3 votos dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. A seguir o 

Vice-Presidente em Exercício coloca em 2ª votação a Emenda Modificativa nº 04/2021, Rejeitada 

menos 3 votos dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. A seguir o 

Vice-Presidente em Exercício coloca em 2ª votação a Emenda Modificativa nº 05/2021, Rejeitada 

menos 3 votos dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. A seguir o 

Vice-Presidente em Exercício coloca em 2ª votação a Emenda Modificativa nº 06/2021, Rejeitada 

menos 3 votos dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE em 1ª e 2ª VOTAÇÕES O PROJETO DE 

LEI Nº 74/2021. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio 

Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0075/2021.- 

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2022. Autoria: Prefeito 

Municipal. e as Emenda Modificativas de nº 01 a 06/2021, todas de autoria do vereador Leandro 

Sartori. A seguir faz uso da palavra o vereador LEANDRO SARTORI: ” Boa noite mesa diretora, 

boa noite demais vereadores. Boa noite a você que está assistindo na sua casa essa sessão, boa noite 

a imprensa aqui presente, os funcionários desta Casa de de leis, nós discutimos bastante orçamento, 

pelo menos internamente, e eu tenho que eu algumas ideias para conversar com vocês. A primeira 

eu peço aos funcionários desta casa que a audiência aqui hoje, pública, seja transcrita toda ela 

dentro da ata e não apenas um resumo. Então é muito importante para nós porque hoje na audiência 

a gente conseguiu pensar nesse orçamento e literalmente saber algumas coisas sobre ele, porque 

quando nós pensamos em administração pública, nós pensamos sempre na questão da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, eficiência e nesse trabalho de hoje, da nossa questão 

da audiência, a gente vai pensar a seguinte coisa: onde está sendo aplicado o dinheiro público? E 

nesse lance de dinheiro público, a gente discutiu, falou e tem muita coisa aberta que mesmo 

audiência pública não ficou claro, uma obra de 10 milhões que pensamos em uma obra muito assim, 

como captação de água que tanto se comentou, era obras divididas em asfalto, reforma de prédio ali, 

acolá e nisso então, nós vamos fiscalizar essas obras através dessa audiência. Nós já tivemos aqui 

agora de pouco negado nossas emendas e isso faz parte do jogo político, mas para você população, 

as emendas negadas, elas são as seguintes: a primeira, é uma Emenda que ajudaria as pessoas nesse 

momento do que, nesse momento de fome, esse momento que o Brasil está no problemas críticos, 

momentos que por exemplo fizesse com o que eles aqui a município a prefeitura cultivasse uma 

horta comunitária, ajudasse a fazer essa horta comunitária. Então essa primeira emenda que foi 

rejeitada, uma emendas então que auxiliaria as pessoas para que elas conseguissem fazer essa 

plantação; a segunda emenda que foi rejeitada é uma emenda que preservaria nascentes de água, 

preservaria as apps, áreas de proteção permanente, esta também é outra emenda que nós colocamos 

dentro do orçamento e também foi rejeitada; a terceira emenda é uma emenda que ampliaria o que, 

ampliaria o programa de apoio social, esse programa que nós defendemos desde o começo desse 

ano, aonde 300 pessoas vão ser beneficiadas, entretanto, dentro né do que já foi falado, inclusive em 

lives da própria prefeitura, há 500 pessoas precisando e aumentaria também o dinheiro repassado à 

essas pessoas; a quarta emenda ela vai direto ao que, direto a questão do município, direto a questão 

do Turismo e da Cultura, inclusive a secretaria de turismo, ela tem o que, dentro deste MIT, 

município de interesse turístico, eventos aqui destinados a verba que aumentaria a pontuação do 

município e o município nesse vender mais verba para no futuro então Itapira recebesse mais 

dinheiro e realmente uma cidade que fosse turística; a quinta emenda que foi rejeitada na outra 

votação, ela vai o que, ela vai colocar a ideia de preservação dos prédios públicos como museus, 

bibliotecas, eu convido os vereadores desta casa de leis e convido também a população quando 

chover dá uma passada no Museu de História Natural aqui de Itapira para vocês ver que acontece 



dentro desse museu. Então essa emenda ajudaria a preservar a nossa história, preservar a nossa, a 

nossa cultura e aí então essa é a quinta emenda que nós colocamos orçamento; e a última emenda, 

sexta. “O Sr. Vice-Presidente em exercício solicita ao orador que o Regimento determina, que nós 

estamos discutindo o Projeto de Lei 75 de 21 e o senhor está citando as emendas do projeto 74, o 

projeto em discussão é o 75/21 como o senhor terminou só está na sexta emenda vamos permitir 

que senhor termine, mas vossa excelência está fora do Regimento”. Continua com a palavra o 

vereador LEANDRO SARTORI: “Agradeço presidente, emenda tá gente são as mesmas tanto para 

o 74 quanto para o 75, são iguais para os dois, então deixam bem claro população as emendas são as 

mesmas e elas né no caso foi negado no 74, imaginamos que terá o mesmo destino na 75, e nisso, a 

sexta emenda, a gente defende elas aqui que é aplicação da Lei Maria da Penha Vai a Escola, 

aprovado por essa casa de leis, aonde está a lei iria ser colocado o que, colocado é, o material 

gráfico aos senhores responsáveis, aos professores e para que esse projeto seja realmente um projeto 

de política pública no município a cidade. A lei é importante, mas mais importante é colocar ela em 

prática desde já. A gente então discutiu orçamento, aprofundou e logicamente nós faremos a nossa 

função de vereador, fiscalizando o que nós conseguimos obter informação perante este orçamento, e 

logicamente, tentando levar nossas ideias por outros lugares também. Desde já agradeço e boa 

noite.” A seguir faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a 

todos novamente. Presidente peço já a licença se eu fugir também um pouquinho do assunto, que o 

senhor me permita por favor, prorrogando que você acabou de conceder aqui. Voltando nos 

assuntos então, vamos falar então da crítica do vereador antes aí, o que acontece o vereador. O 

senhor colocou as emendas aqui politicamente, o senhor não trouxe um real aqui para o Orçamento 

tá, e colocou já o primeiro a sua, que o senhor falou aqui, de horta, sendo que o projeto nem foi 

ainda aprovado e segundamente, o senhor sabe mais que todos nessa casa aqui, que é um projeto de 

lei aí um projeto da nossa Secretaria de promoção social a pedido no governo. A segunda da APP tá 

no orçamento, o senhor tá querendo governar na frente do prefeito, nós não deixamos de preservar 

app nenhuma, pelo contrário estamos aqui, nossa função é fiscalizar tá, apoio social, foi nós que 

criamos tá, foi o nosso governo, a nossa trabalho da nossa promoção social, o pedido nosso aqui dos 

vereadores tá, então vim aqui falar que tá colocando emendando aqui com o dinheiro dos outros é 

fácil Tá, então vamos sim, tudo que tá aqui tá no programa, tá nos projetos, está acontecendo, o 

diferencial nosso é isso, está acontecendo tá. É fácil vir aqui querer falar que tá colocando emenda 

sendo que uma coisa que já tá no plano, já está organizado. Isso aí é politicagem. O que foi feito 

aqui nessas emendas foi praticamente querer ser prefeito tá. Então tudo que está aqui, preservação 

dos prédios públicos, você sabe, você sabe tá tendo obra dos prédios aí. O dinheiro que o senhor 

criticou de obras é para isso. Ou faz dinheiro com o que? ou faz obra com que? Com os 10 milhões 

que o senhor botou, falou, citou aqui. Então sim, vamos sim fazer política tá. Agora chegar aqui, 

falar que isso foi politicagem, que você está pensando que o governo não tá pensando nisso, está 

sim senhor. A Lei Maria da Penha passou aqui, vai ser implantado sim, agora o senhor quer que 

faça material, vá procurar verba e faça o material, porque nós iremos fazer o material tá, só que do 

nosso jeito, da nossa política. Então o orçamento tá aqui, vai ser voltado, foi bem elaborado, foi 

discutido aqui, foi respondido todas as perguntas, podem ser transcrita, assim até perguntas que 

foram repetidas, os caras vem aqui, o Leandro falou a fazer a pergunta, outro falou, o Leandro 

perguntou vou perguntar de novo. Caramba, sabe, então, vamos prestar atenção tá, o orçamento foi 

discutido, o Valteir deu uma aula aqui para nós hoje, não deixou de responder uma pergunta, 

inclusive pergunta que foi apagada lá na rede social. Então, o que está em votação aqui hoje é o 

orçamento, o orçamento tá bem feito sim, a intenção é pegar todas as áreas tá, e principalmente que 

a gente tá fazendo aqui, se alguém não tá por fora, tá sim dando apoio social, tá sim dando valor ao 

funcionário público, tá dando valor à saúde, era isso o que eu tenho que falar obrigado presidente.” 

Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Vice-Presidente em Exercício, 

coloca em 1ª votação o Projeto de Lei nº 75/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir o Vice-

Presidente em Exercício coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa nº 01/2021, Rejeitada menos 

3 votos dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. A seguir o Vice-

Presidente em Exercício coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa nº 02/2021, Rejeitada menos 



3 votos dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. A seguir o Vice-

Presidente em Exercício coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa nº 03/2021, Rejeitada menos 

3 votos dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. A seguir o Vice-

Presidente em Exercício coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa nº 04/2021, Rejeitada menos 

3 votos dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. A seguir o Vice-

Presidente em Exercício coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa nº 05/2021, Rejeitada menos 

3 votos dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. A seguir o Vice-

Presidente em Exercício coloca em 1ª votação a Emenda Modificativa nº 06/2021, Rejeitada menos 

3 votos dos vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. A seguir tendo em 

vista que o projeto de lei obteve voto contrário, o Sr. Vice-Presidente em exercício despacha o 

mesmo para a Ordem do Dia da próxima Sessão. Justificativa de voto vereador Leandro Sartori: 

“Seu presidente, vereador, deixar claro desde já, deixar claro as pessoas que o dinheiro é da 

população, o dinheiro é de você contribuinte que paga os seus impostos, que pega o seu dinheiro e é 

investido pela prefeitura. Segundo a constituição, segundo as leis clássicas Montesquieu, esse 

momento é o momento que nós vereadores temos sim o direito do que, o direito de intervir no 

orçamento, de direcionar políticas públicas. Eu não posso fazer leis que visem o que, que visem 

gasto público durante o ano inteiro, mas aqui nesse momento eu posso. Então, essa argumentação 

que acabou de ser feita aqui no plenário não é válida. Na lei eu estou dentro, e vocês rejeitaram sim 

politicamente e faz parte do jogo político, mas não estou fora do que eu fiz. Muito obrigado, boa 

noite.” DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em exercício. 3º) 

Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0027/2021.- Altera a Lei 

Complementar Municipal nº 4.877, de 04 de abril de 2012. Autoria: Prefeito Municipal. Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em primeira 

votação o Projeto de Lei Complementar nº 027/2021. Aprovado por unanimidade. A seguir pela 

ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos, tendo em vista que o projeto foi aprovado por 

unanimidade, requer e a Casa aprova por unanimidade, a dispensa da segunda discussão e passe de 

imediato à segunda votação da matéria. O Sr. Vice-Presidente em exercício, acatando o 

requerimento verbal acolhido pelo Douto Plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 027/2021. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

em 02 de dezembro de 2021. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 4º) Em primeira discussão 

o Projeto de Lei nº 0073/2021.- Cria a Lei Municipal de Incentivo de Agroecologia Urbana 

Comunitária de Itapira com objetivo de produzir alimentos saudáveis, contribuir com a segurança 

alimentar, gerar renda e melhorar as condições ambientais de áreas urbanas ociosas não-edificadas 

ou ajardinadas. Autoria: Leandro Sartori. A seguir, pela ordem o vereador André Luis Siqueira, 

requer o adiamento da matéria por 180 (cento e oitenta) dias. Pela Ordem o vereador Leandro 

Sartori requer adiamento por 6 (seis) dias. Tendo em vista que o menor prazo de adiamento tem 

preferencia para sua votação o Sr. Vice-Presidente em exercício coloca em votação o requerimento 

do vereador Leandro Sartori de 6 (seis) dias de adiamento, o qual é rejeitado menos três votos dos 

vereadores Leandro Sartori, Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. A seguir o Sr. vice-Presidente 

em exercício coloca em votação a solicitação do vereador André Luis Siqueira de 180 (cento e 

oitenta) dias de adiamento, o qual é aprovado menos três votos dos vereadores Leandro Sartori, 

Carlos Alberto Sartori e Carlos Briza. DESPACHO: ADIADO POR 180 DIAS. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio Nicolai - Vice-Presidente em 

exercício. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00361/2021.- Moção de Apelo à Câmara dos 

Deputados, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, que estabelece o piso salarial para 

Parteiras, Auxiliares, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros. Autoria: Fábio Galvão dos Santos. 

Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite novamente a todos. 

Eu gostaria aqui de tocar o assunto junto com os demais colegas vereadores que semana passada 

nós tivemos aqui uma reunião com o pessoal da enfermagem, onde eles vieram aqui pedir um apoio 

nosso, uma conversa junto com o prefeito para estar aumentando o piso deles e coincidentemente 



passou pelo Senado Federal o projeto de lei 2.564/20 que estabelece o piso um aumento no piso das 

parteiras, auxiliares técnicos de enfermagem e enfermeiros. Eu estou aqui pedindo o apoio de todos 

os vereadores que puderem assinar o requerimento juntamente comigo, porque isso aqui já vai 

também, tem um apoio que nós, uma conversa aqui com os enfermeiros, prometemos de buscar com 

o prefeito isso daí, e já deixo aqui registrado que já começamos as tratativas, estamos conversando 

sim, inclusive vem o aumento aí de onze por cento, porém, não estamos deixando de lado a 

conversa não, só causa estranha aqui que nenhum vereador ainda assinou esse requerimento, mas 

tenho certeza que os demais irão assinar, o Luan já acabou de mostrar para mim que o carimbo está 

na mão. Com esse projeto aqui está pedindo o estabelecimento de um piso salarial 4.750 para os 

enfermeiros, 3.325 aos técnicos de enfermagem e 2.350 para os auxiliares de enfermagem e 

parteiras. Deixar aqui registrado ao pessoal de enfermagem dá nossa cidade que não engavetamos 

não, vamos continuar com a conversa, é que eu fiquei feliz e quis dividir isso aqui com vocês que a 

nossa Câmara tá engajada de estar resolvendo isso daí e vamos mandar uma Moção de apoio, de 

apelo à Câmara dos Deputados para que passe, para que aprove esse projeto de lei, e de lá já saia 

um aumento já inicial também. Era isso, conto com o apoio de todos. Obrigado presidente.” Não 

havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Vice-Presidente em exercício, 

coloca em votação o requerimento, aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 02 de dezembro de 2021. a) Luis Hermínio 

Nicolai - Vice-Presidente em exercício. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores 

foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, esta 

presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público que prestigiou os trabalhos 

desta noite, da imprensa escrita e seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro 

encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA 

ATA. 

 

 
 


